
Global Web Site:  www.lg.com 
Local Sites:  www.lg.com/pt 

www.lgportugal.com 
 

 

22 de Setembro de 2010 

 

LG Apresenta Soluções Inovadoras para  
Mercado Profissional 

 

De 22 a 26 de Setembro são reveladas na FIL, no âmbito do Portugal Tecnológico, 
soluções profissionais que permitem a maximização dos negócios dos clientes LG 

Pela primeira vez, a LG Electronics Portugal (LG) apresenta as mais recentes 

novidades ao nível da sua oferta B2B num evento que contará com a presença de 

grandes insígnias da tecnologia presentes no mercado português. 

As novidades na área de Business Solutions reforçam o objectivo da marca em 

oferecer as soluções ideiais para a maximização do negócio dos seus clientes, 

apresentando produtos que resultam em soluções.  

Segundo Luís Lameiras, Director Comercial da LG Portugal para a área de Business 

Solutions, “Esta é para a LG uma oportunidade de apresentarmos o nosso portfolio de 

soluções profissionais integradas na área de B2B. Acreditamos que o nosso portfolio 

de produtos irá oferecer benefícios ao negócio dos nossos clientes, ajudando-os a 

cumprir os seus objectivos.” 

Soluções interactivas 

Uma das grandes novidades apresentadas neste encontro prende-se com a nova 

gama de soluções de TV interactivas dirigidas à área de Hospitality (Hotelaria e 

HealthCare), com equipamentos elegantes, excelente qualidade de imagem Full HD, 

amigos do ambiente e com entrada USB. Os modelos Chameleon P (LD650H) com 

funções interactivas que colocam os serviços do hotel nas mãos dos seus clientes irão, 

por outro lado, causar um extraordinário impacto ao nível estético e de funcionalidade, 

gerando mais valia tanto para clientes como para as unidades de negócio em questão. 

Os cartões de acesso á Internet AP e STB tornam a experiência através destes 

equipamentos ainda mais interessante enquanto a solução Pro:Centric proporciona o 

máximo conforto no acesso a todos os serviços disponibilizados pelo cliente. 

Monitores Profissionais: Revolução na Interacção com os equipamentos 

Os modelos 60PJ10 e M4630C representam as soluções de Video Wall LG em 

destaque. Com uma moldura de espessura ultra fina (2mm aproximadamente) e 

tecnologia avançada, estes plasmas permitem uma perfeita gestão de conteúdos 

apenas através de um toque, devido ao software SuperSign, alcançam performances 
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perfeitas ao nível da imagem (tecnologia SubField Driving 600Hz) e de tempo de 

resposta (0,001ms) mesmo em situações de de movimento rápido, evitando 

arrastamento ou qualquer distorção. Estes modelos são totalmente amigos do 

ambiente, representando uma nova Era das soluções empresariais de monitores.  

Ainda no segmento de monitores profissionais, a LG apresenta mais quatro modelos 

Stretch (M2901S e M3801S) e Touch (M4214T e M4716T) panorâmicos e de ecrã 

táctil, respectivamente. Estes inovadores equipamentos satisfazem todos os sectores 

de actividade, criando mais valia para o negócios. Os monitores Stretch permitem 

fazer aplicações panorâmicas adaptáveis a grandes estruturas como casinos, ou 

terminais de transportes públicos, enquanto os monitores Touch, de painel táctil, 

permitem uma fácil interacção com o equipamento. Desta forma, o acesso a todos os 

conteúdos está à distância de apenas um dedo.  

Monitores em Rede: optimize tempo e custos 

A Série N+ de monitores LG permite fazer a ligação, via Ethernet, até 31 

monitores/utilizadores, a um único computador hospedeiro para alcançar o máximo 

em termos de optimização de recursos. Esta série integra o ambiente computacional 

mais “verde” do mercado ao permitir poupar dinheiro e reduzir as alterações 

climáticas e o desperdício de equipamento electrónico. Estes monitores representam 

a última tendência em tecnologia informática proporcionando a administradores e 

utilizadores toda a facilidade e conforto na sua utilização e configuração, devido ao 

seu baixo nível de ruído e à simples capacidade de  instalação e aplicação de software. 

A Série N+ é a opção mais acertada para quem procura tecnologia de ponta com 

custos reduzidos, aliada a preocupação ambiental de nível superior.  

Experiência de visualização perfeita 

No segmento de projectores profissionais, a LG apresenta uma nova gama de 

produtos com uma surpreendente qualidade de imagem, grande conectividade e uma 

variedade de funções que permitem às empresas responder às suas mais específicas 

necessidades de negócio. Estes equipamentos permitem uma utilização em qualquer 

tipo de superfície (como parede ou uma mesa ) permitindo impactar as 

apresentações por forma a maximizar os resultados obtidos dos utilizadores.  

Todos estes equipamentos podem ser encontrados no stand da LG, na FIL, no âmbito 

do evento Portugal Tecnológico. 
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# # # 

Sobre a LG Electronics em Portugal 
A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 110 colaboradores. A empresa, que 
alcançou em 2009 vendas globais superiores a 191,7 milhões de euros, engloba cinco unidades de 
negócio – Home Entertainment, Home Appliances, Mobile Communications, Business Solutions e Air 
Conditioning – sendo distribuidor no nosso país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, 
produtos de armazenamento óptico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs 
com tecnologia LED e, brevemente, 3D, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para 
mais informações, por favor, consulte www.lg.com/pt 
 
 
 
Sobre a LG Electronics, Inc. 
A LG Electronics Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global de mercado e referência em inovação tecnológica 
nos segmentos de electrónica de consumo, electrodomésticos e comunicações móveis, empregando 
mais de 84 mil colaboradores que desenvolvem mais de 115 operações em 84 subsidiárias, por todo o 
mundo. 
Com vendas globais de 43,4 mil milhões de dólares em 2009, a LG apresenta 5 unidades de negócio - 
Home Entertainment, Home Appliance, Air Conditioning, Business Solutions e Mobile Communications. A 
LG é fabricante mundial de telemóveis, ecrãs planos, sistemas de ar condicionado, máquinas de lavar 
roupa, produtos de armazenamento óptico, leitores de DVD e sistemas de Home Cinema. Para mais 
informações, consulte por favor, www.lg.com. 
  

 
Para mais informações: 

 

 
 

LG-One 
Ana Martins 

Tel. 21 321 80 56 
Tlm. 91 033 15 45 

ana.martins@lg-one.com 
 

Mariana Luz 
Tel. 21 321 80 87 

Tlm. 91 057 07 76 
mariana.luz@lg-one.com 


